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Zien en herkennen van welbevinden
FYSIEKE EN EMOTIONELE VEILIGHEID
Fysieke en emotionele veiligheid bieden is het
eerste doel van de vier pedagogische
basisdoelen in de kinderopvang. Het is een
basisbehoefte van jonge kinderen dat ze zich
veilig en ondersteunt voelen:
zich welbevinden.
Kinderen met een hoog welbevinden voelen zich ontspannen
en rustig. Vanuit daar kan hun ontwikkeling plaatsvinden, want
immers: voel je je niet veilig en op je gemak, kun je niet
ontdekken wat je omgeving en de mensen om je heen te
bieden hebben.
Welbevinden is niet iets dat in het kind zelf zit, maar is sterk
afhankelijk van de leefomgeving en hoe die leefomgeving inspeelt
op de behoeften van een kind. De zorg voor het scheppen van een
leefomgeving die zorgt voor welbevinden bij een kind is een
belangrijke taak van professionals.
Om de mate van welbevinden te kunnen zien en meten heb je,
naast de kennis, ook bepaalde vaardigheden nodig. Als
professional moet je je oefenen in:
- het oppikken van de juiste signalen (observeren);
om het niveau van welbevinden te kunnen bepalen.
De mate van Welbevinden delen we op in vijf niveaus:
- Niveau 1: Uitgesproken laag welbevinden
- Niveau 2: Laag welbevinden
- Niveau 3: Matig welbevinden
- Niveau 4: Hoog welbevinden
- Niveau 5: Uitgesproken hoog welbevinden
De beschrijving van de niveaus vind je in het document “Schaal
voor scanning van welbevinden” uit het zelfevaluatie-instrument
ZiKo.
Stappenplan:
Stap 1: Lees de verschillen tussen de niveaus aandachtig door.
Stap 2: Kies de plaats, situatie, datum en tijdstip van observatie.
Stap 3: Doe de observatie.

Schaal voor scanning van welbevinden (ZiKo)
NIVEAU 1 – UITGESPROKEN LAAG WELBEVINDEN
Het kind vertoont duidelijke signalen van onbehagen:
• huilen, jammeren, snikken, roepen, gillen
• bedrukt, verdrietig of angstig kijken
• boos zijn, angstig reageren, in paniek zijn
• lichamelijk gespannen zijn: zwaaien, kloppen, slaan met armen of benen, zich in bochten wringen,
dingen stukmaken, anderen pijn doen
• duimzuigen, in de ogen wrijven, enkel nog troost vinden bij fopspeen of knuffel
• neerliggen, zich oprollen, zich verstoppen, zich vastklampen aan iets of iemand
• niet reageren op de omgeving, contact vermijden, wegkijken, zich terugtrekken
• zichzelf niet durven zijn
• kwetsbaar zijn, niet flexibel in nieuwe situaties / bij nieuwe mensen
• zichzelf pijn doen: met het hoofd bonken, zich op de grond laten vallen
NIVEAU 2 – LAAG WELBEVINDEN
De lichaamshouding, mimiek en het gedrag geven aan dat het kind zich niet goed voelt.
De signalen zijn hier minder uitgesproken dan bij niveau 1, of het onbehagen wordt niet gedurende de
hele tijd uitgedrukt.
Het kind geeft wel nog duidelijk aan dat het hem niet goed gaat.
NIVEAU 3 – MATIG WELBEVINDEN
Het kind laat een ‘onbewogen’, neutrale indruk na:
• het lijkt onverschillig
• gelaat en lichaamshouding tonen weinig of geen emoties
• eventuele positieve of negatieve signalen zijn zelden uitgesproken
• plezier/verdriet, behagen/onbehagen komen weinig voor
• enthousiaste reacties zijn zeldzaam
• contacten met anderen zijn eerder oppervlakkigvoegen
NIVEAU 4 – HOOG WELBEVINDEN
Het kind vertoont signalen van voldoening.
De signalen van zich goed voelen zijn hier niet de hele tijd met een grote intensiteit aanwezig, zoals in
niveau 5 beschreven.
NIVEAU 5 – UITGESPROKEN HOOG WELBEVINDEN
Het kind voelt zich duidelijk op en top, geniet met volle teugen:
• is blij en opgewekt: (glim)lachen, glunderen, kraaien van plezier
• is spontaan, kan zichzelf zijn en toont zelfvertrouwen
• is ontspannen en vertoont geen signalen van stress
• heeft een stralende blik, toont levenslust, reageert energiek
• begeleidt de activiteit met praten, met klanken voortbrengen, neuriën, zingen
• stelt zich open voor de omgeving en het contact met andere kinderen en volwassenen
• geniet van lichamelijke nabijheid, beweging, tactiele ervaringen, klanken.

